
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

УМАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ САДІВНИЦТВА 
 

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І ПІДПРИЄМНИЦТВА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

МАТЕРІАЛИ VIІІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ 
НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 
 
 
 
 
 
 

«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ» 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Умань 

Видавець «Сочінський» 
2016 

 
 



2 

УДК 330(063) 
ББК 65я431 
 М 34 
 

Рекомендовано до друку вченою радою Уманського національного університету 
садівництва, протокол №  від 14.12.2016 року 

 
 
Редакційна колегія: 
 
О.О. Непочатенко – доктор економічних наук (відповідальний редактор); 
Ю.О. Нестерчук – доктор економічних наук (заступник відповідального 
редактора); 
В.П. Карпенко – доктор сільськогосподарських наук; 
Т.Є. Кучеренко – доктор економічних наук; 
Д.К. Семенда – кандидат економічних наук; 
О.Г. Пенькова – доктор економічних наук; 
Р.П. Мудрак – доктор економічних наук; 
П.К. Бечко – кандидат економічних наук; 
М.І. Мальований – кандидат економічних наук (відповідальний секретар). 
 

 
Автори вміщених матеріалів висловлюють свою думку, 

яка не завжди збігається з позицією редакції. 
 
 
 

Матеріали VІІІ Всеукраїнської наукової конференції 
М34  «Актуальні питання сучасної економіки», 24 грудня 2016 р. – Умань: 

Видавець «Сочінський», 2016. – 160 с. 
 
 ISBN 978-966-1604-70-3 
 ISBN 978-966-1604-71-0 
 

Збірник містить доповіді студентів, магістрів, викладачів та вчених, які були розглянуті на 
VІІІ Всеукраїнській науковій конференції «Актуальні питання сучасної економіки», що 
відбулася 24 грудня 2016 року в м. Умань. У наукових матеріалах висвітлюються питання 
стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин. 

Розраховано на студентів, аспірантів, викладачів, наукових співробітників та фахівців, які 
займаються питаннями розвитку економіки.  

 
УДК 330(063) 
ББК 65я431 

 
ISBN 978-966-1604-70-                                         ©Уманський національний 
ISBN 978-966-1604-71-0     університет садівництва, 2016 

 



3 

 
ЗМІСТ 

 
Андрієнко М.М. Економічна модель транспортно-логістичного сервісного центру…….. 7 
Аніщенко Г.Ю. Удосконалення обліку видатків бюджетних установ…………………….. 8 
Антощенкова В.В., Головінцова А.О., Юрєв Є.Є. Особливості функціонування маркетингу в 
аграрному секторі ……………………………………………………………... 

 
9 

Бабенко А.О. Особливості сучасних інформаційний технологій управління діяльністю логістичної 
компанії ………………………………………………………………………….. 

 
11 

Барабаш Л.В., Воропай В.В. Становлення податкової системи України………………….. 12 
Барабаш Л.В., Севостьянова Н.В. Майнове оподаткування: досвід України та зарубіжних країн 
……………………………………………………………………………… 

 
14 

Барабаш Л.В., Уманчик В.В. Соціалізація оподаткування як основний напрям реформування 
системи пенсійного страхування …………………………………………… 

 
15 

Барабаш Л.В., Ходзіцька І.С. Характеристика впливу податків на ефективність діяльності 
підприємств ……………………………………………………………………….. 

 
17 

Бойченко О. Роль інформаційних технологій  у прискоренні економічного розвитку регіонів 
України ………………………………………………………………………………. 

 
18 

Бондаренко Н.В. Кредитування сільськогосподарських підприємств…………………….. 19 
Бондаренко Н.В., Поліщук К.С. Основи організації Європейської системи центральних банків 
…………………………………………………………………………………………... 

 
21 

Боровик П.М., Сліпченко В.В., Гриценко А.С. Державна підтримка аграрного бізнесу в Україні 
через систему непрямого оподаткування ………………………………………….. 

 
22 

Бурда А.І. Економічний простір: генезис сучасних уявлень ………………………………. 23 
Винокурова О.І. Концептуальні аспекти реструктуризації промислових підприємств України 
………………………………………………………………………………………... 

 
24 

Виштакалюк Н.А. Проблема захисту комерційної інформації на підприємстві …………. 26 
Власенко М.П. Проблема цифрової нерівності населення як загроза сталому розвитку України 
………………………………………………………………………………………... 

 
27 

Власюк С.А., Гарбуз О.П. Податкові аспекти ведення бізнесу у Німеччині ……………... 29 
Власюк С.А., Веселова Р.С. Прямі податки: переваги і недоліки …………………………. 30 
Власюк С.А.,  Наталич О.М. Ефективність використання фінансових ресурсів 
сільськогосподарських підприємств ………………………………………………………… 

 
31 

Власюк С.А., Поліщук В.А. Основні тенденції розвитку страхового ринку в Україні ….. 32 
Власюк С.А., Сливінський С.А. Перспективи розвитку споживчого кредитування населення в 
Україні …………………………………………………………………………... 

 
34 

Власюк С.А., Кирнична І. Трансформація податкової системи в контексті формування сучасної 
економічної моделі України ……………………………………………………….. 

 
35 

Волощук Ю.О., Волощук В.Р. Механізми реалізації інноваційної моделі розвитку  національної 
економіки ……………………………………………………………………… 

 
36 

Гвоздєй Н.І. Кредитування фізичних осіб та перспективи його удосконалення ………… 38 
Гвоздєй Н.І. Система управління підприємством на принципах бюджетування ………… 39 
Гриджук М.Д. Сучасні тенденції в розподілі і перерозподілі національного доходу …… 41 
Давлетханова О.Х., Джугостранська К.Д. Модель прийняття рішень в управлінні персоналом  



4 

……………………………………………………………………………………. 42 
Давлетханова О.Х., Бойко С. Інфографіка як інструмент прийняття ефективних управлінських 
рішень ………………………………………………………………………… 

 
43 

Давлетханова О.Х., Гаркава К.А. Модель аналізу ефективності використання основних засобів 
…………………………………………………………………………………………. 

 
44 

Давлетханова О.Х., Мельник В.С. Прийняття управлінських рішень в умовах ризику … 45 
Давлетханова О.Х., Мовчан Т.В. Прийняття управлінських рішень в умовах невизначеності. 
Теорія ігор ………………………………………………………………….. 

 
46 

Дрогомирецька М.І. Сучасний підхід до оцінки інноваційного потенціалу підприємств 
туристичної індустрії …………………………………………………………………………. 

 
48 

Дубовський С.І. Інформаційні технологіі – рушійна сила економіки України ………….. 49 
Дусак Н.В. Інформаційно-комунікативні технології в управлінні підприємством………. 50 
Ємець В.В. Еволюція процесів пов’язаних з нагромадженням капіталу та їх вплив на економічний 
розвиток в Україні …………………………………………………………….. 

 
51 

Жарун О.В. Напрями активізації інвестиційної діяльності у сфері 
сільського господарства 
…………………………………………………………………………………...  

 
52 

Зірченко Ю.С. Удосконалення інформаційної інфраструктури фінансового ринку…… 54 
Зoзуля Я.A. Сучaснi eтaпи рoзвитку iнфoрмaцiйних тeхнoлoгiй в пoдaткoвiй пoлiтицi дeржaви 
………………………………………………………………………………………... 

 
55 

Калітенко Д.О. Сучасні підходи до автоматизації формування і аналізу фінансової звітності 
підприємств України ………………………………………………………………. 

 
57 

Кацан А.М. Фінансові інструменти АТ «Укрексімбанк» для реалізації ефективних кредитних 
проектів агробізнесу ……………………………………………………………... 

 
58 

Киш Л. М., Сімоник Л.С. Аналіз конкурентоспроможності озимої пщениці ……………. 60 
Киш Л.М., Завацька О.О. Забезпечення прибутковості підприємства ……………………. 61 
Киш Л.М., Костюк В.І. Фінансовий стан як визначальний показник фінансового здоров’я 
підприємства ………………………………………………………………………... 

 
63 

Ковальчук Н.В., Кисельов В.Р. Планування - головний етап досягнення мети ………….. 65 
Кобець М.В. Міжнародна трудова міграція: причини та наслідки для України …………. 66 
Колотуха С.М., Миколенко А.Ю. Забезпечення ефективної реновації основного капіталу шляхом 
підвищення ролі внутрішніх джерел його фінансування ………………. 

 
68 

Комардіна В.П. Ефективність методів підбору та відбору персоналу ……………………. 71 
Концеба С.М., Сольський О.С., Михайлишина Л.В. Переваги та недоліки використання режиму 
розширеної аналітики витрат в інформаційній системі «1С: Підприємство 8.3».. 

 
73 

Корюгін А.В., Гонтар А.А. Особливості інформаційного забезпечення системи управління 
витратами підприємства ………………………………………………………… 

 
74 

Костюк В.С. Тарифна квота у торгівлі між Україною та ЄС ……………………………… 76 
Котлярова Ю.О. Сучасні інтернет-технології в маркетингових інформаційних системах 77 
Красняк О.П. Формування попиту та пропозиції на ринку цукру в Україні …………….. 78 
Крочак О.І. Роль обліку і аналізу виробничих витрат в інформаційній системі управління 
підприємством …………………………………………………………………… 

 
80 

Куценко Є.К. Роль інформаційних технологій  в управлінні телекомунікаційними  підприємствами  



5 

на сучасному етапі ………………………………………………………… 81 
Лисенко А.М. Альтернативність у стратегічному виборі варіантів розвитку бізнесу …... 82 
Ломейко Ю.А. Митні платежі як джерело фінансування дорожньої галузі в Україні …... 84 
Магопець О.А. Сучасні тенденції оподаткування аграрного бізнесу …………………….. 86 
Майданюк Н.В. Перспективи використання хмарних технологій у банківській діяльності 
……………………………………………………………………………………… 

 
87 

Маліновська О.Я. Рейтингова система camel як інструмент оцінки фінансової стабільності 
кредитних спілок ………………………………………………………………. 

 
89 

Мальований М.І. Перспективні напрями удосконалення фінансування соціального захисту 
населення …………………………………………………………………………….. 

 
91 

Масельська Р.В. Лікарняні: правила розрахунку від А до Я ………………………………. 93 
Матрос О.М., Бойко С. Проблеми обліку витрат підприємства ………………………….. 94 
Мельник В.І., Погріщук О.Б. Фінансування інноваційної діяльності в контексті інтенсифікації 
сільськогосподарського виробництва ……………………………………… 

 
96 

Мельник Ю.М. Соціальна конкуренція бізнесу ………………………………………….. 97 
Могилянська О.М. ІТ аутсорсинг в Україні, міф чи реальність? ………………………….. 99 
Олійник А.Ю. ІТ-підтримка активізації малого та середнього бізнесу …………………... 100
Оляднічук Н.В. Обліково-інформаційне забезпечення процесу вибуття основних засобів 
…………………………………………………………………………………………. 

 
101

Паєвська О.О. Розвиток електронного обміну даними  та його роль в міжнародних інтеграційних 
процесах……………………………………………………………………….. 

 
103

Пархоменко В.П. Перспективи застосування моделі ділової досконалості в державному управлінні 
в контексті парадигми сталого розвитку ………………………………………. 

 
104

Пархоменко Л.А., Лушпіган С.О. Формування та розвиток інфраструктури ринку зерна  105
Пенькова О.Г. Світовий досвід державного регулювання розвитку органічного виробництва 
…………………………………………………………………………………… 

 
106

Перевозник А.В. Перспективи застосування big data в управлінні банківськіми ризиками 
………………………………………………………………………………………. 

 
108

Погодаєва М.К. Інформаційний розвиток та дифузія інновацій на підприємстві ……….. 110
Позднякова В.Д. Роль аналізу якісних показників результативності діяльності забезпечувальних 
підрозділів у системі менеджменту організації ……………………….. 

 
111

Потапенко С.Д. Ранжування факторів TOWS-аналізу за оцінками резервів впливу варіації їх ознак 
та міри вкладу у рентабельність власного капіталу підприємства……… 

 
112

Причепа І.В., Мещерякова Т.К. Інноваційні пріоритети розвитку підприємництва в Україні за 
сучасних умов …………………………………………………………………….. 

 
114

Прокопчук І.С., Красняк О.П. Сучасний стан використання лісових ресурсів в Україні.. 115
Радіонова А.С. Чинники розвитку цифрової економіки  в сучасних українських реаліях 117
Ратушняк О. Г., Лялюк О. Г. Управління інноваційними проектами на промислових підприємствах 
………………………………………………………………………………… 

 
118

Рирмак Г.І. Сучасні проблеми розвитку управління підприємством ……………………... 120
Рисухін О.В. Перспективи підвищення ефективності управління капіталізацією підприємства за 
рахунок впровадження інформаційних технологій …………………….. 

 
122

Рогашева А.О. Інтелектуальний потенціал, як важливий сегмент ринку праці ………….. 123
Ромащенко О.В. Аналіз динаміки страхових платежів ……………………………………. 125



6 

Саблук С.А. Організаційно - правові питання земельних відносин в сучасних умовах…. 127
Сиротіна О.В. Особливості оцінки ефективності емоційної складової бренду ………….. 129
Соковніна Д.М. Застосування маркетингу на вітчизняному ринку країни ………………. 130
Соколюк С.Ю. Ефективність виробництва цукрових буряків в Україні …………………. 132
Сопільняк І.С. Формування збутових стратегій на ринку сільськогосподарської продукції 
………………………………………………………………………………………. 

 
134

Степаненко О.П. Проблеми та перспективи розбудови цифрової економіки в Україні … 135
Табунчик О.Д. Сучасні види банківського кредитування підприємств сільгоспвиробників в Україні 
………………………………………………………………... 

 
136

Тимощук Т.В. Оцінювання ефективності інвестицій в інформаційні технології ……… 138
Фролов К.О. Сучасні підходи до IT-підтримки контролю за використанням публічних фінансів 
………………………………………………………………………………………... 

 
139

Фурсіна Н.А. Синергетичні ефекти впливу інформаційних технологій на                             
конкурентне середовище …………………………………………………………………….. 

 
140

Харенко А.О. Ринок сільськогосподарської продукції та його особливості …………….. 142
Хижняк В.О. Сучасні проблеми забезпечення ефективної споживчої політики ………… 144
Хомич І.В. Сучасний стан та шляхи підвищення економічної ефективності сільськогосподарського 
виробництва ……………………………………………………….. 

 
145

Цимбалюк Ю.А. Проблеми розвитку інфраструктури аграрного ринку України ……….. 147
Шаймухамєтова В.Р. Сегментація ринку продукції тваринництва для формування  
стратегії сільськогосподарських підприємств галузі ………………………………………. 

 
148

Шандар А.М. Роль інформаційних технологій у забезпеченні споживчих потреб населення 
……………………………………………………………………………………… 

 
150

Шевченко Н.О., Аношкіна Ю.С. Значення Міжнародних стандартів аудиту та чинники, що 
впливають на їх розробку ………………………………………………………………... 

 
151

Шевченко Н. О., Коваленко О.І. Місце аудиту та роль міжнародних стандартів аудиту в системі 
економічних відносин ……………………………………………………………… 

 
153

Щурик М.В. Новітні засади фінансування процесів використання та охорони земельних ресурсів у 
вітчизняному аграрному секторі ………………………………………………… 

 
155

Ястребов Ю.Ю. Фінансова стійкість як основа інноваційного розвитку сільськогосподарських 
підприємств ………………………………………………………… 

 
156



7 

Забезпечення прибутковості підприємства 
 

Киш Л.М., к.е.н., доцент 
Завацька О.О. 

Вінницький національний аграрний університет 
 
Забезпечення прибутковості підприємства – основна мета діяльності будь-якого 

комерційного підприємства. Основою забезпечення прибутковості є якісний розвиток 
підприємства, який має свої оціночні параметри, серед них ключовим є прибуток, точніше 
показник якості прибутку підприємства. На нашу думку, модель раціонального 
організаційно-економічного механізму забезпечення прибутковості підприємств повинна 
формуватися на  принципах: децентралізації, компактності, інтенсивності, скорочення 
проміжних ланок, взаємодії саморегуляції з державним регулюванням, гнучкості, 
відкритості, адекватності соціально-економічній ситуації. 

Цільовою функцією даного структурного утворення є отримання прибутку через випуск і 
реалізацію конкурентоспроможної продукції, забезпечення високого рівня рентабельності й 
ліквідності за допомогою управлінських методів (прийняття рішень та їх реалізація, в т. ч. 
контроль за їх виконанням і оцінка одержаних результатів) [1, с. 90-94]. 

Схематично організаційно-економічний механізм забезпечення прибутковості підприємств 
можна подати таким чином (рис. 1). 

При формуванні даного механізму можна виділити ряд важелів впливу. Перш за все, це 
організаційно-економічні елементи, які включають адміністративні та ринкові інструменти 
(державне, регіональне, інституціональне регулювання та саморегулювання). 

Економічні важелі впливу включають: інноваційно-інвестиційні заходи, фінансово-
кредитний механізм регулювання, страхування та оподаткування, ціноутворення, 
мотиваційні механізми, засоби стимулювання на шляху підвищення 
конкурентоспроможності підприємства. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Організаційно-економічний механізм забезпечення прибутковості підприємств  

[2, c. 75] 

Організаційно-економічний механізм забезпечення прибутковості підприємств 

Функціональні та забезпечувальні елементи Організаційно-економічні елементи 

Джерела 
фінансового 

забезпечення: 
 

- власний капітал; 
- позичковий 
капітал. 

Забезпечувальні 
системи: 
 
- правова; 
- кадрова; 
- нормативно-
регулююча; 
- інформаційно-
консультативна. 

Організаційні: 
 
- управління; 
- планування; 
- маркетингові 
дослідження; 
- зовнішньоеко-
номічні зв’язки; 
- механізми 
лізингу та 
оренди. 

Економічні: 
· інноваційно-
інвестиційні заходи; 
· фінансово-кредитний 
механізм; 
· страхування та 
оподаткування; 
· ціноутворення; 
· мотиваційні механізми; 
· засоби стимулювання 
підвищення конкуренто- 
спроможності. 
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Інноваційно-інвестиційні заходи мають включати в себе нормативно-правову базу 

забезпечення захисту інтересів інвесторів, гарантування державою недоторканості їх 
власності, сприяння інноваційним методам ведення підприємницької діяльності. 

Фінансово-кредитні інструменти повинні бути представлені розгалуженою системою 
фінансових установ і відпрацьованим механізмом надання і повернення кредитів. 

Оподаткування в забезпеченні прибутковості підприємств відіграє визначальну роль. 
Система оподаткування в Україні регулюється Податковим кодексом. 

Система страхування в Україні представлена, в основному, страхуванням майна, 
довгостроковим страхуванням життя, страхуванням відповідальності. Недостатньо розвинені 
сьогодні медичне страхування і страхування ризиків підприємницької діяльності. 

Ціноутворення в умовах ринкової економіки вільне, тобто визначається співвідношенням 
попиту і пропозиції. Але в Україні більше десяти різних відомств, що наділені 
повноваженнями щодо регулювання цін і тарифів на окремі види продукції [3]. 

Мотиваційні механізми мають бути забезпечені державою, наприклад пільгове 
оподаткування (пільгове, а не вибіркове) або доступ до ресурсів на пільгових умовах.  

До організаційних важелів відносяться: організація управлінської діяльності, система 
планування, маркетингова діяльність, зовнішньоекономічні зв’язки, застосування механізмів 
лізингу та оренди. Вони охоплюють структуру управління та розподіл функцій в сфері 
державного регулювання підприємництва і діяльності підприємств; інститути, інституції і 
діяльність держави, організаційні структури, які впливають на розвиток підприємництва,  
система дозвільних та контролюючих органів та ін.  

Не менш важливе значення мають функціональні та забезпечувальні елементи, які 
складаються з фінансового забезпечення (за рахунок власного, позичкового капіталу й 
залучених засобів) та із забезпечувальних систем (правової, кадрової, нормативно-
регулюючої, інформаційної (інформаційне забезпечення: системи зв'язку; фінансові, 
економічні, правові консультаційні послуги; консультування)  та дорадчих служб). 

Отже, суть організаційно-економічного механізму забезпечення прибутковості підприємств 
полягає в створенні державою умов для ефективної діяльності підприємств, які полягають, 
нехай не у сприянні розвитку підприємництва вцілому, а хоча б в обмеженому втручанні 
контролюючих органів в діяльність підприємств.  

 
Список використаних джерел: 1. Першко Л. О. Сутність організаційно-економічного 

механізму фінансового забезпечення / Л. О. Першко // Вісник Сумського національного 
аграрного університету. Серія “Фінанси і кредит”. – 2003. – № 2. – С. 90-94. 2. Гудак В.В. 
Організаційно-економічний механізм забезпечення дохідності сільськогосподарського 
виробництва: суть та особливості / В.В. Гудак // Сталий розвиток економіки. – 2011. - № 2. – 
С. 73-77. 3. Пабат О.В. Органи управління ціноутворенням в Україні // Право і Безпека.  
Науковий журнал. - № 5 (37) 2010. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pib/2010_5/PB-5/PB-5_62.pdf   ) 

 
Фінансовий стан як визначальний показник фінансового здоров’я підприємства 

 
Киш Л. М., к.е.н., доцент 

Костюк В.І. 
Вінницький національний аграрний університет 

 
Під діагностикою фінансового стану підприємства розуміють оцінку його стану і напрями 

змін його в майбутньому на основі детального аналізу фінансових показників за визначений 
період часу. 

Стійкість роботи підприємства може бути забезпечена наявністю потенціалу, перш за все 
економічного потенціалу, як у кількісному виразі, так і якісній його складовій, тобто  
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